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         Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức ngày hội 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Ban Tổ chức) 
nhận được Công văn số 1256/SLĐTBXH–GDNN ngày 09/9/2019 của Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức Diễn đàn 
“Học nghề và Khởi nghiệp” tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 
2019. Sau khi nghiên cứu Công văn trên và trên cơ sở thực tế, Ban Tổ chức có ý 
kiến như sau:  

- Nhất trí chủ trương hỗ trợ kinh phí tổ chức Diễn đàn “Học nghề và Khởi 
nghiệp” tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019. 

- Việc quyết toán kinh phí sẽ thực hiện sau thời điểm diễn ra sự kiện. Ban 
Tổ chức dự kiến sẽ sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ, đề nghị Quý 
Sở triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch và sử dụng kinh phí theo các quy định 
hiện hành của Luật ngân sách. 

Trên đây là ý kiến phúc đáp của Ban Tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn gửi Sở Lao động thương binh và Xã hội tổng hợp. 

Thông tin liên hệ: Sở Khoa Học và Công Nghệ - Cơ quan thường trực 
Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Địa chỉ: Số 438 Bà Triệu, 
phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, Điện thoại: 0253871907. 

Trân trọng./. 
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